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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Αγώνα ∆εξιοηεσνίαρ – Gymkhana Αςηοκινήηυν  

«∆ΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ – GYMKHANA 

ΑΛΔΞΑΝ∆ΡΟΤΠΟΛΗ 2019» 

 

Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ζην ιηκάλη Αιεμαλδξνχπνιεο, 
ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πξφγξακκα: 
 

ΓΔΤΣΔΡΑ 15/04/19 - Έλαξμε Δγγξαθψλ πκκεηνρήο 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 26/04/19 - Λήμε πκκεηνρψλ γηα GYMKHANA 
ΣΔΣΑΡΣΗ 29/04/19 - Λήμε Δκπξφζεζκσλ πκκεηνρψλ 

Γεμηνηερλίαο κέζσ ΓΓΑ 
ΚΤΡΙΑΚΗ 05/05/19 10:00 - Λήμε Δγγξαθψλ πκκεηνρήο 

10:15 - Οινθιήξσζε ΔιέγρνπΔμαθξίβσζεο, 
∆ηαλνκή Αξηζκψλ πκκεηνρήο  

10:30 - Αλαθνίλσζε Πίλαθα Δθθηλνχλησλ 

11:00 - ∆ηεμαγσγή 1
νπ

 ΚΔΛΟΤ ∆εμηνηερλίαο 

12:30 - ∆ηεμαγσγή 2
νπ

 ΚΔΛΟΤ ∆εμηνηερλίαο  

14:00 - Αλαθνίλσζε Πξνζσξηλψλ Απνηειεζκάησλ  
14:30 - Αλαθνίλσζε Οξηζηηθψλ Απνηειεζκάησλ 
14:45 - ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ ∆ΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ 
15:00 - ∆ηεμαγσγή Αγψλα Gymkhana 
17:00 - Αλαθνίλσζε Πξνζσξηλψλ Απνηειεζκάησλ 
17:30 - Αλαθνίλσζε Οξηζηηθψλ Απνηειεζκάησλ  
17:45 - ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ GYMKHANA 
 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ Ο∆ΗΓΩΝ & ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
  
ε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ελεκέξσζε ε παξνπζία ηνπ νδεγνχ, ή ζε πεξίπησζε 
αλψηεξεο βίαο, ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ, είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε απνπζία κπνξεί λα  
ηηκσξείηαη κε πςειφ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη λα θζάλεη κέρξη θαη πηζαλφ απνθιεηζκφ. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
  
Η Γξακκαηεία ηνπ αγψλα ζα ιεηηνπξγεί: 

- ηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ απφ ∆επηέξα έσο άββαην απφ 07.00 έσο 20.00 κ.κ. 

- Σελ Κπξηαθή ηνπ αγψλα απφ 08.00 έσο 18.30  ζηνλ ρψξν ηνπ αγψλα. 
 

ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
  
Θα βξίζθεηαη ζπλερψο παξαπιεχξσο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ε γξακκαηεία θαη 
ζηα γξαθεία ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Αιεμαλδξνχπνιεο. 
Oη αγσληδφκελνη πξέπεη λα είλαη ζε επαθή κε ηε γξακκαηεία γηα λα παξαιακβάλνπλ 

ηα ∆ειηία πιεξνθνξηψλ. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
 

Αγώναρ ∆εξιοηεσνίαρ - Gymkhana Αςηοκινήηυν 
«∆ΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ GYMKHANA 

ΑΛΔΞΑΝ∆ΡΟΤΠΟΛΗ 2019» 
 

 
APΘPO 1 – OPΓANΩH 
 
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 Όκηινο Φίισλ Απηνθηλήηνπ Αιεμαλδξνχπνιεο (Ο.Φ.Α.Α.) κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
ΔΠΑ/ΟΜΑΔ κε αξηζκφλ ΑΜΔ: 041 / 05-04-2019 νξγαλψλεη ηνλ αγψλα: 
 

«∆εξιοηεσνία - Gymkhana Αςηοκινήηυν Αλεξανδπούποληρ 2019» 
 

 νπνίνο ζα δηεμαρζεί ζηηο 05  Μαΐνπ 2019 , ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ζην ιηκάλη 
Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α. Σνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
β. Σεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο OMAE θαη ησλ Δγθπθιίσλ ηεο. 

γ. Σνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ ησλ αγψλσλ ∆εμηνηερλίαο Απηνθηλήησλ 2019. 

δ. Σνπ Παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Οξγαλσηή  

ε. Σνπ Σερληθνχ Καλνληζκνχ αγψλσλ ∆εμηνηερλίαο Απηνθηλήησλ 

 
2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: 

Πξφεδξνο:     Πνπιηαθάθεο Μαξίλνο                                     
Μέιε:  Μπαξήο Κσλζηαληίλνο, Σδνπκάθαο Γήκνο 

 
3. ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ: 
Παξαηεξεηήο/Πξφεδξνο Αγσλνδηθψλ: ηέξγηνο Κσλζηαληίλνπ 

Αγσλνδίθεο: Θσκάο Γψγνπ, Δπάγγεινο Σδνπκατιήο 
Αιπηάξρεο: Λεσλίδαο. ππξηδφπνπινο 
Γξακκαηέαο: Κσλζηαληίλνο Μπαξήο 
Σερληθφο Έθνξνο: Νηθφιανο Αιεμφπνπινο 
Υξνλνκέηξεο: Ισάλλεο ηακνχιεο 

   Τπεχζ.Αζθαιείαο: Πνπιηαθάθεο Μαξίλνο 
  
Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα νη αγσληδφκελνη απνδέρνληαη φηη: 

«Η ΟΜΑΕ, ε ΕΠΑ, ν Ο.Φ.Α.Αιεμαλδξνύπνιεο , ε Οξγαλσηηθή Επηηξνπή 
θαζώο θαη νη νδεγνί ηνπ αγώλα, δελ θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα 
ηπρόλ αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.  
Η Αζηηθή Επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη 
ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο θηλδύλσλ από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 
Δειώλσ αθόκε όηη γλσξίδσ όηη ην άζιεκα πνπ ζπκκεηέρσ είλαη επηθίλδπλν 
θαη όηη έρσ πιήξε γλώζε ησλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
από ηελ ΕΠΑ πνπ θαιύπηνπλ θαη ειέγρνπλ ηνπο αγώλεο θαη εγγπώκαη λα 
ζέβνκαη απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο.». 



 
ΓENIKOI OPOI 
 
APΘPO 2 – ΓENIKA 
 
Ο αγψλαο κεηξά ζην ΔΠΑΘΛΟ ∆ΔΞΙΟΣΔΥΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑ∆Ο 2019. 
αγψλαο Gymkhana δελ κεηξά ζε θάπνην έπαζιν. 
 

APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH 
 
Α. H ∆εμηνηερλία απαξηίδεηαη απφ δπν παξάιιειεο δηαδξνκέο νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ δηαδξνκέο Slalom, πεξηζηξνθέο γχξσ απφ βαξέιηα θαη 
δνθηκαζία παξθαξίζκαηνο ζε ειεγρφκελν parking. H θάζε δηαδξνκή 
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ 
ηνπ αγψλα . ηελ πεξηγξαθή ηεο δεμηνηερλίαο ζπγθαηαιέγεηαη ππνρξεσηηθά θαη 
ζρέδην κε ην νπνίν δείρλεη ππφ θιίκαθα ηε δηαδξνκή, ηε θνξά εθθίλεζεο θαη ηα 
εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ. 

 Οη αγσληδφκελνη ζα εθηειέζνπλ ηελ θάζε δηαδξνκή κία θνξά θαη θάζε εθηέιεζε ζα 
απνηειεί ην θάζε ζθέινο απφ ηα δχν ηνπ αγψλα. 

Β. Ο αγψλαο Gymkhana ζα γίλεη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ∆εμηνηερλίαο. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ∆εμηνηερλίαο, γηα φζνπο δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα 
Gymkhana, ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα δεχγε ηνπ αγψλα κε ην ζύζηημα Sportsman 
Ladder ηυν αγώνυν Dragster. Όζνη αγσληδφκελνη δελ ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 
αγψλα δεμηνηερλίαο ζα εθηειέζνπλ κηα θνξά θάζε δηαδξνκή ηεο δεμηνηερλίαο 
πξνθεηκέλσ λα πάξνπλ ρξφλν γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζράξα κε ηα δεχγε .  Η 
δηαδξνκή ηεο Gymkhana ζα είλαη ίδηα κε απηήλ ηεο ∆εμηνηερλίαο απφ ηελ νπνία ζα 
έρεη αθαηξεζεί ην parking. Ο αγσληδφκελνο κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηε 
∆εμηνηερλία ζα επηιέγεη ηελ δηαδξνκή πνπ επηζπκεί λα αγσληζζεί. 

 
APΘPO 4 – ∆IKAIΩMA YMMETOXH 
 
ηε ∆εμηνηερλία - Gymkhana γίλεηαη δεθηφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ελ ηζρχεη 
άδεηα νδήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ. O ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαλσηή, λα θαηαβάιεη ην παξάβνιν 
ζπκκεηνρήο θαη λα ζπκπιεξψζεη ην ηαηξηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ειέγρεηαη απφ 
ηνλ γηαηξφ ηνπ αγψλα ζηνλ ρψξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 
 
Eάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή απηφο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ 
θάζε ππνρξέσζε ηνπ βαξχλεη απφιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγφ πνχ 
έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 
 
 
APΘPO 5 – AYTOKINHTA ∆EKTA 
 
Γίλνληαη δεθηά επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη θνξηεγά (σθέιηκνπ θνξηίνπ κέρξη 1500 Kg) 
θάζε θαηεγνξίαο. Ωο θνξηεγά λννχληαη ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ρσξηζηφ ζάιακν 
επηβαηψλ απφ ηελ θαξφηζα ή ηα νλνκαδφκελα “VAN”, φπσο π.ρ. TRANSIT, HI-LUX 
θιπ. H θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία θνξηεγψλ δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ άδεηα 
θπθινθνξίαο δει. αλ είλαη IX ή επαγγεικαηηθφ. 
5.1  Tα αςηοκίνηηα πος θα λάβοςν μέπορ ζηην δεξιοηεσνία ρσξίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θιάζεηο κε βάζε ην κεηαμφλην, δειαδή ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
θέληξσλ ΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ησλ εκπξφζζησλ θαη νπίζζησλ ηξνρψλ. 

Καηεγνξία: EΠIBATIKA Normal 

― N1 Απηνθίλεηα κε κεηαμφλην έσο 2.40 κ. 



― N2 Απηνθίλεηα κε κεηαμφλην πάλσ απφ 2.40 κ έσο 2.50 κ. 

― N3 Απηνθίλεηα κε κεηαμφλην πάλσ απφ 2.50 κ 
Καηεγνξία: Φνξηεγά  

― T Φνξηεγά κε κεηαμφλην κέρξη 2.65 κ. 
Καηεγνξία: Racing (νρήκαηα κε roll bar ή roll cage) 

― R1 Απηνθίλεηα κε κεηαμφλην έσο 2.40 κ. 

― R2 Απηνθίλεηα κε κεηαμφλην πάλσ απφ 2.40 κ έσο 2.50 κ. 

― R3 Απηνθίλεηα κε κεηαμφλην πάλσ απφ 2.50 κ 
Για ηην καηάηαξη ηος αςηοκινήηος ζηην ανηίζηοιση κλάζη, θα λαμβάνεηαι 
ςπότη ηο μεηαξόνιο πος διαπιζηώνεηαι με μέηπηζη καηά ηον έλεγσο 
εξακπίβυζηρ ηος αγώνα. 
Για να μεηπήζει κάποια κλάζη ππέπει να εκκινήζοςν ηοςλάσιζηον 5 
αςηοκίνηηα ζε αςηήν. 
 
5.2  Tα αςηοκίνηηα πος θα λάβοςν μέπορ ζηην Gymkhana ρσξίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
Α) Μπξνζηνθίλεηα (FWD) 
Β) Σεηξαθίλεηα (AWD) 
Γ) Πηζσθίλεηα (RWD)  

 

Δλαζηικά για ηην Καηηγοπία Δπιβαηικά Normal  
5.3 Σα επηηξεπφκελα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εκπνξεχζηκα ζηελ ρψξα θαηαζθεπήο 

ηνπο θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζην επξχ θνηλφ απφ ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

5.4 Σα επηηξεπφκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ γηα ρξήζε δξφκνπ 
DOT ή Δ. 

5.5 Απαγνξεχνληαη:  
5.3.1 αγσληζηηθά ηχπνπ slick,  
5.3.2 ραξαγκέλα slick,  
5.3.3 ιάζηηρα γηα αγψλεο rally.  
Δπίζεο ιάζηηρα πνπ αλαθέ ξνπλ:   
5.3.4 «for racing use only»  
5.3.5 «for racing purpose only» 
5.3.6 «for competition use only»  
5.3.7 «not for highway use»  
5.3.8 «for rally use»  
5.3.9 «for rally use only»  
5.3.10 Ρεδέξβα κε ειαζηηθά ηχπνπ αλάγθεο (δηαζηάζεηο εθηφο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ γηα ην νρήκα)  

5.6 Διαζηηθά πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ή ειαζηηθά πνπ 

δείρλνπλ ζεκάδηα αιινίσζεο ζην πιατλφ κέξνο θαη δελ έρνπλ εκθαλψο ηα 

δεηνχκελα ζηνηρεία, ηφηε ζα ζεσξνχληαη χπνπηα θαη δελ ζα επηηξέπνληαη. 

 
APΘPO 6 – ∆HΛΩH YMMETOXH / EΓΓPAΦE 

6.1 Όπνηνο   ζέιεη   λα   ζπκκεηάζρεη   ζηε   Γεμηνηερλία   πξέπεη   λα ππνβάιιεη 
δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ΓΓΑ κέρξη ηελ Γεπηέξα 29/04/2019 ή λα 
ζπκπιεξψζεη   δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηνπ νξγαλσηή. 

6.2 H ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ν δηαγσληδφκελνο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ 
θαλνληζκφ θαη παξαδέρεηαη φηη νη θαζηεξσκέλεο απφ ηνλ EAK δσζηδηθίεο ηζρχνπλ 
απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ αγψλα.  



6.3 H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΠΑ λα 
αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ, ή νδεγνχ εμεγψληαο ηνπο 
ιφγνπο ηεο άξλεζεο ηεο (Άξζξν 74 EAK).  

6.4 Οξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερζεί πεξηζζφηεξεο απφ 50 ζπκκεηνρέο. 
Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ ηειέζεη ηνλ αγψλα αλ νη ζπκκεηνρέο είλαη 
ιηγφηεξεο απφ 15.  

6.5 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ απνθαζίδνπλ ηειεζίδηθα νη 
αγσλνδίθεο.  

 
APΘPO 7 – ΠAPABOΛO YMMETOXH / AΦAΛIH 
 

7.1 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 60.00€, γηα ηνλ αγψλα 

Γεμηνηερλίαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν αζιεηήο δηαζέηεη ή φρη νπνηνπδήπνηε 

ηχπνπ δειηίν Αζιεηή. Γηα λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζηνλ αγώλα ζα 

πξέπεη ν αγσληδόκελνο λα εμεηαζζεί από ηνλ Γηαηξό ηνπ αγώλα ν νπνίνο ζα 

επηηξέςεη ή όρη ηε ζπκκεηνρή ηνπ. 

7.2 Η ζςμμεηοσή ζηον αγώνα Gymkhana είλαη πξναηξεηηθή θαη γηα λα γίλεη δεθηή 

ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί επηπιένλ ην πνζφ ησλ 20.00€, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ή φρη ζηε Γεμηνηερλία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζηελ Gymkhana είλαη ν αγσληδφκελνο λα δηαζέηεη δειηίν Αζιεηή 

ηχπνπ Β . 

7.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Αζιεηήο θαηαβάιεη ην παξάβνιν αζθάιηζεο πξνο ηελ 

ΟΜΑΔ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΓΓΑ, ηφηε ην ππφινηπν ηεο ζπκκεηνρήο πνπ ζα 

θαηαβάιεη πξνο ην ζσκαηείν είλαη 40€ γηα ζπκκεηνρή κφλν ζηνλ αγψλα 

Γεμηνηερλίαο θαη 60€ γηα ζπκκεηνρή κφλν ή θαη ζηνλ αγψλα Gymkhana. 

7.4 H αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα λα γίλεη δεθηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην  

παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 

7.5 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ/αγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε 

απηή ηζρχεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη κε ηε ιήμε ηεο 

ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ή ηε ιήμε ηεο δνθηκαζίαο, ή ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

πξνζπάζεηαο, ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

7.6 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία:  

α. O αγψλαο καηαησζεί.  

β. H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή.  

 
YΠOXPEΩEI AΓΩNIZOMENΩN  
 
APΘPO 8 – ΠΛHPΩMA  
 
Kαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ζην απηνθίλεην ζα επηβαίλεη κφλνλ ν νδεγφο. Kαλείο 
αγσληδφκελνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δηαγσληζζεί κε δχν απηνθίλεηα, ζηελ ίδηα 
θαηεγνξία. Δπηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαγσλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο, δειψλνληαο μερσξηζηή ζπκκεηνρή γηα θάζε θαηεγνξία.  
Αληίζεηα ην ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο 
αγσληδφκελνπο. Aπηφ φκσο πξέπεη λα δειψλεηαη κε ρσξηζηή δήισζε ζπκκεηνρήο.  
Όηαλ έλα απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη απφ δχν αγσληδφκελνπο θαη θαηά ηε δηεμαγσγή 
ηνπ αγψλα Gymkhana πξνθχςεη λα πξέπεη λα θάλνπλ δεπγάξη νη δχν ζπκκεηνρέο κε 
ην ίδην απηνθίλεην, ηφηε θάζε ζπκκεηνρή ζα ρξνλνκεηξεζεί ρσξηζηά, ζηελ δηαδξνκή 



πνπ ζα έηξεραλ σο δεπγάξη, θαη ν θαιχηεξνο ρξφλνο πξνθξίλεηαη ζηελ επφκελε 
θάζε.  
Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα νη αγσληδφκελνη πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ Αιπηάξρε, 
ησλ Αγσλνδηθψλ, θαη ησλ Δθφξσλ ηνπ αγψλα.  
 
APΘPO 9 – APIΘMOI YMMETOXH – EIPA EKKINHH 
 
Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ειεχζεξα απφ ηελ Oξγαλσηηθή Δπηηξνπή κεηά ην 
θιείζηκν ησλ εγγξαθψλ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Γηαηίζεληαη απφ ηελ 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πφξηεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ.  
H εθθίλεζε δίλεηαη κε ηε ζεηξά ησλ αξηζκψλ ζπκκεηνρήο, δειαδή ην κηθξφηεξν 
λνχκεξν μεθηλά πξψην. ε πεξίπησζε πνπ έλα απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη απφ δχν 
νδεγνχο ν Οξγαλσηήο θξνληίδεη ψζηε νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ 
δεχηεξν νδεγφ λα επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο 
ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία ζρεκαηίδνληαο έλα «Υ» ηνλ αξηζκφ 
πνπ δελ δηαγσλίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα.  
 
APΘPO 10 – ΓIAΦHMIEI  
 
10.1 Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο λα ηνπνζεηνχλ ειεχζεξα πάλσ ζηα 

απηνθίλεηα ηνπο νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:  
α. Tν πεξηερφκελν λα κελ αληηβαίλεη ζηνπο Νφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Kξάηνπο, θαη 

ηεο ΟΜΑΔ/ΔΠΑ.  
β. Nα κελ πξνζβάιινπλ ηα ρξεζηά ήζε θαη έζηκα.  
γ. Nα κελ θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο πηλαθίδεο θαη 

ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο.  
δ. Να κελ έρνπλ ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ πεξηερφκελν.  
ε. Nα κελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα κέζα απφ ηα παξάζπξα. (Δπηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθήο ηαηλίαο θάξδνπο κέρξη 10 εθ. ζην επάλσ ηκήκα 
ηνπ κπξνζηηλνχ παξκπξίδ θαη κέρξη 8 εθ. ζην πίζσ).  

Γελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ζε απηνθίλεηα πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ.  

10.2 Oη δηαθεκίζεηο ησλ Οξγαλσηψλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο (κπνξνχλ λα 
αλαθνηλσζνχλ κε δειηίν πιεξνθνξηψλ) είλαη πάληνηε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 
πάλσ θαη θάησ κέξνο ησλ αξηζκψλ ζπκκεηνρήο. Οη νξγαλσηέο κπνξνχλ λα 
νξίζνπλ πξναηξεηηθέο δηαθεκίζεηο, αλαθέξνληαο ηνπο φξνπο ΑΦΩ ζηνλ 
ζπκπιεξσκαηηθφ θαλνληζκφ.  

 
ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΠOINE  
 
APΘPO 11 – ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠPIN AΠO TON AΓΩNA  
 
11.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζην 

ρψξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην επίζεκν πξφγξακκα 
ηνπ αγψλα.  

11.2 H κε πξνζέιεπζε ζηνλ ρψξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ ζηνλ εληεηαικέλν Tερληθφ Έθνξν ζπλεπάγεηαη ζε απνθιεηζκφ απφ 
ηνλ αγψλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο.  

11.3 O νδεγφο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηελ άδεηα νδήγεζεο, θαη 
ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην ΓΣΣ ζε πεξίπησζε πνπ ην 
απηνθίλεην έρεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο.  



11.4 Tα ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη θαηά ην έιεγρν εμαθξίβσζεο είλαη ην κήθνο ηνπ 
κεηαμνλίνπ, ε χπαξμε δψλεο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ, ην θξάλνο θαη 
ε χπαξμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ ΚΟΚ ππξνζβεζηήξα. 

 
APΘPO 12 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΙΝΔ  
 

Oη αγψλεο ρξνλνκεηξνχληαη κε αθξίβεηα εθαηνζηνχ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. ην ρξφλν 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δνθηκαζίαο, πξνζηίζεληαη νη παξαθάησ Βαζκνί Πνηλήο, αθνχ 
κεηαηξαπνχλ ζε δεπηεξφιεπηα. Κάζε βαζκφο πνηλήο 1 Γεπηεξφιεπην. 
12.1 Αγώναρ Γεξιοηεσνίαρ 

1. Pίςε ή κεηαθίλεζε βαξειηνχ  15 Bαθμοί  
2. Pίςε ή κεηαθίλεζε πιατλήο θνξίλαο  10 Bαθμοί  
3. Mε ξίςε θνξίλαο γθαξάδ  10 Bαθμοί  
4. Mε ηεξκαηηζκφο ηππαζηί  10 Bαθμοί  
5. ηακάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 5 κέηξα ηνπ πίζσ 

άμνλα απφ ηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ    Aποκλειζμόρ 
6. Kαθή εθηέιεζε  Aποκλειζμόρ 
(Oη πεξηζζφηεξεο πεξηζηξνθέο δελ ζεσξνχληαη θαθή εθηέιεζε) 

12.2 Αγώναρ Gymkhana 
1. Ρίςε ή κεηαθίλεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ ζπκβάιεη ζην ζρεκαηηζκφ 

ηεο δηαδξνκήο (Κνξίλαο, Βαξειηνχ, Σδέξζετ ή άιιν)   5’’ 
2. JumpStart  5” 
3. Mε ηεξκαηηζκφο ηππαζηί  5’’ 
4. Καθή εθηέιεζε ή πξφσξε εθθίλεζε  Αποκλειζμόρ  
5. Αθηλεηνπνίεζε πίζσ άμνλα ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 5κέηξα απφ ηελ 

γξακκή ηεξκαηηζκνχ  Αποκλειζμόρ 
Οη βαζκνί πνηλήο δηαπηζηψλνληαη απφ ηνπο θξηηέο δηαδξνκήο θαη ηνλ Αιπηάξρε θαη 
θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο θξηηέο γεγνλφησλ. 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ νη Αγσλνδίθεο κπνξνχλ λα 
επηβάινπλ ηηο πην θάησ δηνηθεηηθέο πνηλέο: 

1. Eπίπιεμε 
2. Eπηβνιή πξνζηίκνπ  
3. Aπνθιεηζκφο απφ ηε δεμηνηερλία – Gymkhana 

Oη δηνηθεηηθέο πνηλέο επηβάιινληαη θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηνπο Aγσλνδίθεο νη 
νπνίνη επηιακβάλνληαη θαη απνθαζίδνπλ επί παληφο ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη 
ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.  
 
APΘPO 13 – AΦAΛEIA  AΓΩNIZOMENΩN 
 

Γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο νη αγσληδφκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ δηθφ ηνπο 
πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. Aθφκε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δεκέλνη κε δψλε 
αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ. Mέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ 
ειεχζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα 
επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε.  
 
ENTAEI - EΦEEI - KATATAΞEI - BPABEIA  
 
APΘPO 14 – ENTAEI / ΔΦΔΔΙ 
 
14.1 Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 13.4) θαη 

ππνβάιινληαη σο εμήο:  
―  Δλζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ππνβάιινληαη κέρξη θαη 15’ κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα ηεο θιάζεο.  



― Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη κέρξη θαη 30’ απφ ηελ 
αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ.  

14.2 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε θαη πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην παξάβνιν έλζηαζεο. Tν παξάβνιν 
έλζηαζεο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην πνζφ ζπκκεηνρήο. Oη ελζηάζεηο 
εθδηθάδνληαη απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. Tν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη 
εάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.  

14.3 Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 15.3). 
Tν παξάβνιν ηεο έθεζεο νξίδεηαη ζηα 600 €, θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφζεζεο άζθεζεο έθεζεο θαη δελ επηζηξέθεηαη αλ ηειηθά ε έθεζε δελ 
ππνβιεζεί. 
Αλ ε έθεζε απνξξηθζεί ή εάλ απνζπξζεί αθνχ αζθήζεθε, θαλέλα κέξνο ηνπ 
παξαβφινπ δελ ζα επηζηξαθεί.  

 
APΘPO 15 – KATATAΞH 
 

15.1 Για ηην ηελική καηάηαξη ζηην Γεξιοηεσνία πξνζηίζεληαη ν ρξφλνο ηνπ ζθέινπο 
θαη νη πνηλέο ηνπ ζθέινπο. ε πεξίπησζε πνπ ζε κηα θιάζε δελ μεθηλήζνπλ 5 
απηνθίλεηα απηή δελ ζα κεηξήζεη γηα ην αληίζηνηρν θχπειν δεμηνηερληψλ. 
Γελ αλαθνηλψλεηαη γεληθή θαηάηαμε αιιά κφλν θαηάηαμε θαηά θιάζεηο.  
H θαηάηαμε θάζε θιάζεο ζα νξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν αθνχ 
πξνζηεζνχλ νη βαζκνί πνηλήο θάζε αγσληδνκέλνπ. Nηθεηήο ζα είλαη ν νδεγφο κε 
ην κηθξφηεξν ζχλνιν ρξφλνπ/πνηλψλ.  
Η δεμηνηερλία ζα έρεη δχν ζθέιε θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα κεηξάεη ην ζθέινο κε 
ην κηθξφηεξν ζχλνιν ρξφλνπ/πνηλψλ.  
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε κηα θιάζε ληθεηήο ζα είλαη απηφο πνπ έθαλε 
θαιχηεξν ρξφλν ζην 1ν ζθέινο. Αλ ε ίδηα επίδνζε επεηεχρζε ζην 1ν ζθέινο ηφηε 
ληθεηήο ζα είλαη απηφο πνπ έρεη θαιχηεξε επίδνζε ζην 2ν ζθέινο. 
Aλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηφηε ληθεηήο είλαη απηφο κε ην κεγαιχηεξν κεηαμφλην. 

15.2 Για ηην ηελική καηάηαξη ζηην Gymkhana ε αλάδεημε ηνπ 1νπ θαη 2νπ ληθεηή 
ζα γίλεη απφ ηνλ ηειηθφ θάζε θαηεγνξίαο βάζεη ηεο επίδνζεο ησλ νδεγψλ. 
Η αλάδεημε ηνπ 3νπ θαη 4νπ ληθεηή απφ ηνλ κηθξφ ηειηθφ ζην νπνίν ζα 
ζπλαγσληζζνχλ νη 2 ελαπνκείλαληεο νδεγνί πνπ δελ πέξαζαλ ζηνλ ηειηθφ απφ 
ηνπο εκηηειηθνχο (4άδα). 
Σηο ζέζεηο ηνπ 5νπ, 6νπ, 7νπ θαη 8νπ  ζα θαηαιάβνπλ ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο 
ηνπο ζηελ 8άδα νη 4 ελαπνκείλαληεο νδεγνί πνπ δελ πέξαζαλ ζηελ ηεηξάδα.Οη 
ππφινηπεο ζέζεηο ζα πξνθχςνπλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα φζνπο 
απνθιείζζεθαλ απφ ηε θάζε 16άδαο ή ηεο 32άδαο εθφζνλ ππάξρνπλ. 
Θα ππάξμεη ηειηθφο κεηαμχ ησλ ληθεηψλ θάζε θαηεγνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
ληθεηή ηεο εκέξαο 

 
APΘPO 16 – ΒΡΑΒΔΙΑ 
 

ηνπο ληθεηέο ζα απνλεκεζνχλ ηα παξαθάησ έπαζια : 
16.1 ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ  

ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θιάζεο απνλέκνληαη  Kύπελλα  
ηνπο 3 πξψηνπο νδεγνχο ηνπ ΟΦΑΑ εθηφο ηξηάδσλ θαηεγνξηψλ  Kύπελλα  
ην 1ν βαζκνινγηθά ζσκαηείν πνπ ζα πξνθχςεη κε ην ζχζηεκα 
βαζκνιφγεζεο F1 εθαξκνδφκελν ζηελ θαηάηαμε θάζε θιάζεο ρσξηζηά    

Κύπελλο 
ηελ 1ε – 2ε -3ε Γπλαηθεία πκκεηνρή - “ΣΙΜΗ ΔΝΔΚΔΝ”   Kύπελλα 

 

16.2 GYMKHANA 
ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θαηεγνξίαο απνλέκνληαη  Kύπελλα 



ην ληθεηή ηεο εκέξαο ζα απνλεκεζεί Αναμνηζηική Πλακέηα 
 
APΘPO 17 – AΠOTEΛEMATA 
 

H αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεμηνηερλίαο ζα γίλεη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηνπ αγψλα Gymkhana θαη κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηελ 
Γεμηνηερλία θαη ε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Gymkhana ζα γίλεη 
κεηά ηελ ιήμε ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηελ Gymkhana  .  
 
APΘPO 18 – ΑΠΟΝΟΜΗ 
 

Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 12 – 05 -2019 ζην ρψξν δηεμαγσγήο 
ηνπ αγψλα , ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα . 
 

Eάν οι νικηηέρ ηυν διαθόπυν επάθλυν δεν εμθανιζθούν ζηην ηελεηή ηηρ 
απονομήρ θα σάζοςν ηο δικαίυμα παπαλαβήρ οποιοςδήποηε βπαβείος 

(σπημαηικού ή κςπέλλος). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


